
 
Starosta obce Ženklava 

Všem členům ZO, politickým a společenským organizacím, soukromým 

podnikatelům, ředitelkám škol a všem občanům obce. 

Svolávám 

11.  zasedání  Zastupitelstva obce Ženklava, 

které se koná   24.6.2020 

v 16.00  hodin v zasedací místnosti OÚ 

Program: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu zasedání 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

4. Zpráva o činnosti ZO a OÚ 

5. Schváleni účetní závěrky a závěrečného účtu obce Ženklava za rok 2019 včetně zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření   

6. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Ženklava za rok 2019 

7. Schváleni rozpočtového opatření č. 1 za rok 2020 

8. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2023 obce Ženklava 

9. Projednání a seznámení s účetní závěrkou Sdružení Povodí Sedlnice za rok 2019 a zprávu 

o celoročním hospodaření DSO + Závěrečný účet DSO za rok 2019 

10. Schváleni smluv: 

a)  Schválení dodatku č. 19 Smlouvy o zneškodňování komunálních odpadů v obci 

Ženklava č. 022/98 mezi Obci Ženklava a AVE CZ Odpadové hospodářství – 

navýšení cen služeb 

 

b) Schváleni změny cen za věcné břemeno – navýšení cen – musí být schváleno OZ. My 

jsme na OZ jen vzali na vědomí 

 

c) Cenová nabídka pro zpracování územního řízení „Systém zadržení vody pro další 

      využití ve sportovním areálu Ženklava“    

d) Příkazní smlouva č. 052/04/2020/ODL/200212 mezi Obci Ženklava a fy. ASA Expert 

uzavřena pro realizaci autorského dozoru na rekonstrukci MŠ – podrobnosti viz 

smlouva  

  

e)  Schválení příkazní smlouvy č. 06/2020 mezi Obci Ženklava a Ing. Jiřím Smýkalem – 

UNISTAVING – stavební dozor při rekonstrukci MŠ – podrobnosti viz smlouva 

 



f) Schváleni příkazní smlouvy  č. 2020 /034/P mezi Obci Ženklava a fy. INNOVA Int. 

S.r.o. na zajištění projektového managementu v rámci projektu rekonstrukce MŠ – 

podrobnosti viz smlouva 

 

g) Schváleni příkazní smlouvy  č. 2020 /035/P mezi Obci Ženklava a fy. INNOVA Int. 

S.r.o. na zajištění projektového managementu v rámci projektu rekonstrukce chodníku 

podél silnice II/480 v Ženklavě  – podrobnosti viz smlouva 

 

h) Schváleni smlouvy o poskytování služeb koordinátora v oblasti bezpečnosti práce při 

rekonstrukci MŠ mezi Obec Ženklava a Ing. Štefková 

 

i) Schváleni dodatku ke smlouvě o pachtu a provozování vodního díla 

č.00600831/SONP/NJ/V/2020/D1 – mezi Obci Ženklava a SmVaK Ostrava  - provoz 

vodovodního řádu  ke Kovačíkům 

 

j) Schváleni smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést 

stavbu mezi Obci Ženklava a ARPEX Morava,s.r.o. – majitel René Bartošák 

 

k) Schváleni smlouvy o dílo mezi Obci Ženklava a fy. FICHNA- HUDECZEK a.s  - 

rekonstrukce Mateřské školy v Ženklavě 

 

l) Smlouva o dílo mezi Obec Ženklava a DIGIS, spol. s.r.o.- doplňování a aktualizace 

aktuálních map a rozšíření o pasport hřbitova cena celkem 60.500,- Kč /to je cena 

servisu + pořizovací cena pasportu hřbitova/  

 

 

11.  Majetkoprávní záležitosti            -     prodeje pozemku 

-  nákupy pozemku 

12. Různé 

13. Interpelace zastupitelů 

14. Závěr  

                                                      

V Ženklavě  15.6.2020                                    Bc. Vojtěch Rýdel 

   starosta 

 

Vyvěšeno : 15.6.2020                 Sňato :   

 

 

 

 

 


